
Спортсмени-професіонали кон-
курували в дистанціях категорії 
«спринт» (плавання 750 м, велопере-
гони 20 км, біг 5 км) та «суперспринт» 
(плавання 300 м, велогонка 8 км, біг 2 
км). За результатами цього змагання 
були відібрані учасники на Чемпіонат 
Європи з тріатлону від України, який 
пройде у Лісабоні (Португалія) 26 
травня. Спортсмени-початківці могли 
себе випробувати лише на дистанції 
«спринт».  

На Чемпіонаті України претенден-
тів на перемогу серед чоловіків було 70 
учасників, серед жінок — 50. 

Серед чоловіків перемогу здобув 
Єгор Мартиненко. Житомирський 
триатлет всього на 6 секунд випередив 
Сергія Курочкіна із Запоріжжя, а 
трійку лідерів за підсумками змагань у 
чоловіків замкнув Дмитро Маляр. 

Серед жінок перше місце на  
Чемпіонаті посіла Софія Прийма зі 
Львова, з відривом у 12 секунд випе-
редивши своїх конкуренток. Срібна 
нагорода — в активі Анни Абдуло-
вої, а сильну трійку лідерів замкнула 
Лілія Барановська.
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Ж
ителі населених пунктів 
Києво-Святошинського ра-
йону, зокрема с. Бобриця, 
останні два роки зіштовхну-
лися з надмірною активніс-
тю працівників Боярської 
лісової дослідної станції 
(ЛДС) щодо вирубки лісу. 

Зібрана інформація свідчить, що роз-
міри вирубок зросли в рази і загрожу-
ють зникненню лісу навколо нашого 
села за кілька років. 

Заміна лісу на однорічні саджан-
ці, які лише за 40 років знову стануть 
повноцінним лісом, ніяк не є компен-
суючим фактором. На жаль, комер-
ційний інтерес лісокористувача (дере-
вина є цікавим експортним товаром 
— вартість ділової сосни може сягати 
2000 грн за куб. м) переважає загаль-
нолюдські цінності, тому домовитися 
про розумну співпрацю виявилося не-
можливим. 

Масові звернення жителів різних 
населених пунктів до обласної ради 
призвели до тимчасового мораторію 
на вирубки в Київській області, що за-
кінчить свою дію 15 червня 2017 року. 
Також 19 травня 2016 року Київська 
обласна рада ініціювала і провела 
круглий стіл щодо проблематики ді-
яльності Боярської ЛДС, результатом 
чого стала підтримка ініціативи ради-
кальної зміни цільового призначення 

лісів, якими користується ЛДС, і ство-
рення Національного природного 
парку. 

Ця ініціатива започаткована дво-
ма організаціями: Бобрицьким сіль-
ським благодійним фондом «Розви-
ток і благоустрій» та ГО «Чернечий 
ліс — SOS», які уклали договір із ко-
лективом науковців на проведення 
робіт з дослідження можливості на-
дання нашим лісам статусу природно-
заповідного фонду (ПЗФ). Підсумком 
дослідження стала праця «Проекто-
ваний природний парк «Приірпіння 
та Чернечий ліс», що визначила на-
явність підстав для надання землям 
статусу ПЗФ.

Згідно обґрунтування, еколого-
економічні розрахунки свідчать, що 
нормальне функціонування та са-
мовідновлення біосфери можливе 
лише за наявності в будь-якому регі-
оні не менше 10–15% площі, зайнятої 
природно-заповідними територіями. 
У Київській області порушене при-
родозберігаюче співвідношення ріл-
лі, лісових насаджень, природних 
кормових та водно-болотних угідь. 
Природно-заповідні території та 
об’єкти державного значення займа-
ють лише 2,8% території області, ще 
1,2% території — землі ПЗФ місцевого 
значення. 

www.bobrytsya.kiev.ua
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Відкриття нового 
TREC-сезону 

21 травня 2016 року відбулося відкриття 
третього сезону змагань з кінно-спортивного 
туризму ТRЕС у с. Бобриця на базі кінного 
клубу «Аріон».

Після завершення змагань нам вдалося 
поговорити з організатором змагань — заступ-
ником голови правління Федерації з ТRЕС Ле-
сею Гордієнко. 

Лесю, що ви можете сказати про цього-
річні змагання?

Підготовка до цьогорічних змагань поча-
лася з того, що ми попросили допомоги у села 
— надати нову територію для будування траси. 
Дякуючи голові села Олександру Королю, нам 
була виділена ділянка навпроти озера, непри-
датна для капітального будівництва, а для кін-
них тренувань — те, що треба. Хотілося, щоб 
було видовищно, і якомога більше людей змо-
гли спостерігати за змаганнями. Але зламала-
ся техніка, і ми не встигали підготувати нову 
трасу. Тому довелося похапцем, дуже швидко 
відновлювати тогорічну трасу серед лісу своїми 
силами. Допомогли юні спортсмени з нашого 
клубу. Все встигли за тиждень й провели від-
криття третього сезону. 

Як громаді допомогти провести змаган-
ня з TREC?

Почнемо з того, що Бобриця стала осеред-
ком кінно-спортивного туризму України, оскільки 
саме звідси була започаткована ця дисципліна. 

На підсвідомому рівні, TREC в Україні асо-
ціюється з Бобрицею. Всі відкриття завжди 
проходили у Бобриці, два всеукраїнські фінали 
пройшли саме тут. Фінал третього сезону та-
кож. Більш того, є плани запросити іноземних 
суддів та спортсменів.

Хочеться, щоб і громада села була зацікав-
лена у розвитку цього спорту. Дуже потрібна 
хороша траса. Це не захмарні інвестиції, але 
поки що у Федерації немає навіть таких ко-
штів. Тому ми були б раді підтримці громади в 
організації змагань. 

Впродовж декількох наступних років ми 
плануємо вступити в Міжнародну федерацію 
кінно-спортивного туризму FITE і, маючи гідну 
арену, змогли б проводити міжнародні змаган-
ня. Для Бобриці це було б ще однією родзин-
кою для приваблення інвесторів і туристів. 

Повернімося до історії появи дисципліни 
TREC у світі. Що це таке? Як вона з’явилася 
в Україні?

Дисципліна в Україні досить нова, хоча у 
світі вона існує понад 50 років. У 50-х роках 
минулого століття у Франції проходив фести-
валь Equirando для кінних туристів. Щороку 
вони з’їжджалися в певне місце і демонструва-
ли вміння та навички своїх коней. 

подія

ВізитіВка нашого села

національний парк: 
порятУнок для лісУ

Чому ми потребуємо 
створення 
Національного парку

7 — 8 травня у с. Бобриця 
відбулися змагання 
з тріатлону Bobritsya 
Triathlon Cup та Чемпіонат 
України з тріатлону 
серед чоловіків і жінок. 
До Бобриці з’їхалося 
близько 200 спортсменів 
та понад тисяча гостей 
і вболівальників з усіх 
куточків України й навіть 
з Польщі та США
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Постановою Кабінету Мі-
ністрів України (КМУ) від 6 
серпня 2014 року № 385 затвер-
джено Державну стратегію регі-
онального розвитку України на 
період до 2020 року, згідно якої 
питома вага земель природно-
заповідного фонду, зокрема 
Київської області, має збільши-
тися до 11,7%. Тобто фактично 
поточна площа територій має 
бути збільшена втричі за кілька 
років. І навіть такий результат 
суттєво буде відрізняти нас від 
країн ЄС. Як зазвичай — в гіршу 
сторону. 

21 травня 1992 року ЄС при-
йняв Директиву 92/43/ЄЕС про 
збереження природних оселищ 
та видів природної фауни і фло-
ри (Директива про оселища). 
Найважливішим інструментом 
для виконання завдань Дирек-
тиви про оселища є визначення 
територій, важливих для Єв-
ропейського Союзу — об’єктів 
природи загальноєвропейсько-
го значення (Sites of Community 
Importance), які разом зі спеці-
альними природоохоронними 
територіями (Special Protection 
Areas), визначеними відповідно 
до Директиви про охорону пта-
хів, утворюють мережу NATURA 
2000. Natura 2000 — мережа 
охоронних ділянок, централь-
ний елемент в охороні біоріз-
номаніття на території країн 
— членів Європейського Союзу. 
Елементами цієї мережі є типи 
природних середовищ (Special 
Areas of Conservation), рідкісні і 
такі, що перебувають під загро-
зою зникнення або руйнування. 
Площа Natura 2000 у 2015 році 
становила близько 27,000 км2, 
що відповідає 18% суходолу кра-
їн Європейського Союзу. Саме 
такі показники ми маємо собі 
ставити за мету, якщо хочемо 
залишити країну дітям у стані, 
придатному для проживання.

Національний природний 
парк (НПП) — найбільш поши-
рений тип природоохоронних 
територій у світі, у більшості 
країн саме національні парки 
переважають за площею всі 
інші природоохоронні тери-
торії решти категорій. НПП є 
водночас природоохоронними, 
рекреаційними, культурно-

освітніми, науково-дослідними 
установами загальнодержавно-
го значення, що створюються 
з метою збереження, відтво-
рення і ефективного викорис-
тання природних комплексів 
та об’єктів, які мають особливу 
природоохоронну, оздоровчу, 
історико-культурну, наукову, 
освітню та естетичну цінність. 
Ділянки землі та водного про-
стору з усіма природними ресур-
сами й об’єктами вилучаються 
з господарського використан-
ня і надаються національним 
природним паркам у порядку, 
встановленому Законом Украї-
ни «Про природно-заповідний 
фонд» та іншими актами зако-
нодавства України. 

В Україні вже діють 49 НПП, 
створення нового НПП в межах 
такої великої зони агломерації, 
якою є передмістя Києва, забез-
печить гармонійне збереження 
природних комплексів та зна-
чно покращить якість життя 
населення. Крім збереження 
та відтворення флори і фауни, 
функціонування національних 
парків передбачає важливу 
можливість знайомства люди-
ни з життям дикої природи, 
формування бережного став-
лення до природи як суспільної 
цінності жителів місцевих тери-
торіальних громад.

Як правило, функціональ-
но НПП поділяється на 4 зони: 
заповідна зона (обмежене пе-
ресування та доступ людини, 
дозволяється здійснення про-
типожежних і санітарних захо-
дів та моніторинг біологічного 
різноманіття — саме ці зони 
забезпечують відтворення тва-
ринного світу), зона регульо-
ваної рекреації (зазвичай це 
екологічні стежки повз цікаві 
природні та архітектурні чи іс-
торичні об’єкти), зона стаціо-
нарної рекреації (включаються 
землі, що знаходяться у напів-
природному стані та зайняті ре-
креаційними об’єктами, такими 
як готелі, кемпінги, кафе, спор-
тивні бази), зона господарської 
діяльності (де, не зважаючи на 
назву, водночас заборонена гос-
подарська діяльність, що супер-
ечить цільовому призначенню 
національного парку, напри-
клад геолого-розвідувальні ро-

боти, руйнування геологічних 
відшарувань тощо). 

Проектований НПП розта-
шований у центральній частині 
Київської області на території 
лісових масивів Боярської ЛДС 
Національного університету 
біоресурсів та природокористу-
вання (НуБІП). Загальна площа 
проектованого національного 
природного парку — 17932,4 га. 
Лісові масиви, які планується 
включити до НПП, розташовані 
на території 15 сільських рад у 
межах Києво-Святошинського, 
Макарівського, Васильківсько-
го районів, Боярської міської 
ради, Голосіївського району м. 
Києва та складають обхідний 
шлях тварин і птахів Дніпров-
ського екологічного коридору 
навколо Києва.

Згідно з ботаніко-
географічним районуванням 
України територія майбут-
нього НПП знаходиться на 
межі Київського правобереж-
ного округу грабово-дубових, 
дубово-соснових лісів, заплав-
них лук та евтрофних боліт 
Поліської підпровінції хвойно-
широколистяних лісів, Східно-
європейської (Сарматської) про-
вінції хвойно-широколистяних і 
широколистяних лісів Європей-
ської широколистяної області 
та Північного Правобережно-
придніпровського округу 
грабово-дубових, дубових лісів, 
лук та лучних степів, україн-
ської лісостепової підпровінції, 
Східноєвропейської лісостепо-
вої провінції дубових лісів, лук 
та лучних степів Євразійської 
степової області. 

За попередньою оцінкою, 
територія майбутнього НПП 
характеризується значним 
флористичним різноманіттям. 
Флора цього природного ма-
сиву нараховує 500-600 видів 
судинних рослин, серед яких 
фракція аборигенної флори 
сягає близько 85%. Серед до-
стовірно виявлених видів зна-
чна частина належить до ка-
тегорії рідкісних і зникаючих. 
До Червоної книги України за-
несені 24 види рослин, 3 види 
включено у додатки Бернської 
конвенції, 81 вид — у оновле-
ний Європейський Червоний 
список (2011 рік) під різними 

категоріями рідкісності, а 23 
види є регіонально рідкісними 
у межах Київської області. Фа-
уна хребетних тварин проекто-
ваного НПП типова для пра-
вобережного Полісся України. 
Загалом, за попередніми да-
ними, поширена така кількість 
видів наземних хребетних: 
ссавці — 26, птахи — більше 
150, плазуни — 7 та земноводні 
— 12. З них 11 видів занесено до 
Червоної книги України, 129 — 
додатків Бернської конвенції,  
43 — Боннської конвенції, 151 — 
до Червоного списку МСОП.

Одним з важливих питань 
функціонування НПП є його 
фінансування, сталість еконо-
мічної моделі існування. Дехто 
як аргумент «проти» намага-
ється використовувати дефі-
цит коштів у державі, можливі 
проблеми з виділенням фі-
нансування Національному 
парку. Насправді все навпаки: 
наприклад, у щорічній систе-
мі звітності уряду Сполучених 
Штатів є окремий звіт на кіль-
кадесят сторінок про вплив на-
ціональних парків на економіку 
місцевих громад (National Park 
Visitors Spending Effects), наве-
ду одну із цифр — середня сума 
одноденних витрат візитера 
Національного парку в США 
становить 133 долари, загаль-
на кількість візитерів за рік — 
292 млн (більше ніж населення 
країни), а загальна сума витрат 
туристів на території місцевих 
громад, де розташовані націо-
нальні парки — більше 16 млрд 
доларів. Лише 10% з них — це 
плата за вхід, решта — при-
бутки закладів рекреації, тобто 
прибутки господарських під-
розділів парку і представників 
місцевих громад (!). Отже, на-
ціональні парки за розумного 
підходу здатні не тільки само-
стійно заробляти більшу части-
ну коштів на утримання тери-
торії, але й бути частиною еко-
номіки місцевих громад. Гроші 

заробляють, не вирубуючи ліс, 
а демонструючи живу природу. 
Це сучасне суспільство і раціо-
нальний підхід до природних 
ресурсів.

Який подальший алгоритм 
дії громад у просуванні процесу 
створення НПП «Приірпіння 
та Чернечий ліс»? Станом на 
сьогодні Мінприроди 25 лю-
того 2016 року провело робо-
чу нараду, під час якої видано 
доручення Київській обласній 
державній адміністрації опра-
цювати питання щодо можли-
вості створення НПП на терито-
рії, підпорядкованій Боярській 
ЛДС. За підсумками круглого 
столу, проведеного Київською 
обласною радою 19.05.2016 р., 
наукове обґрунтування визнане 
доцільним, і відповідна комісія 
обласної ради направила його 
з клопотанням про ініціацію 
процесу створення Національ-
ного парку до Департаменту 
екології Київської ОДА. 

Надалі процес створення 
НПП проходить у межах Мінп-
рироди і буде погоджуватися із 
землекористувачем та власни-
ками земельних ділянок (міс-
цевими радами). Роль громад 
населених пунктів полягає в 
тому, щоб проконтролювати 
підтримку процесу створен-
ня Національного природного 
парку сільськими та міськими 
радами, активно працювати з 
депутатами для пришвидшен-
ня процесу. Реально зареєстру-
вати Національний парк вже у 
2017 році. 

Всю інформацію про проект 
та його обґрунтування ви мо-
жете знайти на сторінці НПП 
«Приірпіння та Чернечий ліс» 
у мережі Facebook. Підписуйте-
ся на новини сторінки, приєд-
нуйтеся до ініціативної групи!

Голова правління Бобрицького 
сільського благодійного фонду 

«Розвиток і благоустрій» 
Роман Іваненко

Наші ідеї2 № 5 [ 12 ] Липень 2016 року 

www.bobrytsya.kiev.ua

стор. 1

тема номера

національний парк: 
порятУнок для лісУ



Учасниками були вершники, 
які подорожують країною. На фес-
тивалі вони проходили перешкоди 
для того, щоб показати, наскільки 
слухняний та врівноважений їх 
кінь. І саме такі змагання назвали 
TREC. Це своєрідний екзамен на 
здатність подорожувати, долаючи 
будь-яку відстань з будь-яким ре-
льєфом та природними перешко-
дами. 

Привезти цей спорт в Україну 
було, власне, моєю ідеєю. Почало-
ся з того, що в мене є син, якому 
на той час було 11 років, і ми вчили 
його їздити верхи. До нього прихо-
дили друзі, однокласники, які також 
зацікавилися верховою їздою. 

І так вже сталося, у нас виникла 
неформальна навчальна група, в 
якій було близько 15 підлітків. Діти 
дорослішали, зростала їхня май-
стерність у верховій їзді, а нам хо-
тілося розвиватися і вчитися чогось 
нового, щоб не втратити інтерес ді-
тей. Тому один мій давній друг пора-
див переглянути таку дисципліну, як 
TREC у відеомережі Youtube. 

Один з відеороликів був досить 
простий — дітки та жіночки на конях 
хобі-класу повільно долають пере-
шкоди. Нас зацікавили нові пере-
шкоди, яких ми раніше ніколи не 
бачили. На другому відео вже висо-
копрофесійні коні з висококваліфі-
кованими наїзниками на високих 
швидкостях проходять трасу, долаю-
чи жорсткі троєборні перешкоди… 

Нам дуже сподобалася варіатив-
ність і універсальність дисципліни, і 
ми почали це розвивати в Україні. 
Найперший старт провели саме в 
Бобриці у 2013 році. Протягом пер-
шого ж року було проведено ще три 
старти. До нас одразу приєдналися 
Одеська та Житомирська області. 

Спершу організували Всеукра-
їнську федерацію з ТRЕС, до якої за-
раз входять 10 областей: Київська, 
Одеська, Миколаївська, Херсон-
ська, Кіровоградська, Полтавська, 
Харківська, Житомирська, Львів-
ська та Рівненська. У Київській об-

ласті є ще декілька клубів, які за-
ймаються TREC. 

Важко було починати?
Важко, бо все доводилося ро-

бити «з нуля». Ночами переклада-
ла правила з англійської та писала 
статті у профільні видання та на кін-
ні портали, щоб заохотити більше 
спортсменів. Дуже допомогли друзі, 
співзасновники Федерації. Вони 
зробили переклад з французької 
мови, створили наш власний веб-
сайт www.trec.org.ua. 

Я вважаю, що справжній патріо-
тизм полягає в тому, щоб не скигли-
ти, а як би важко не було, розвивати 
щось нове, цікаве та важливе саме 
в нашій країні. В Україні зараз взага-
лі все тримається на ентузіазмі та на 
бажанні людей щось змінити у своє-
му житті. Не треба чекати від держа-
ви вирішення наших проблем, ми 
маємо самі робити світле та здорове 
майбутнє для наших дітей. 

Наша дисципліна не виняток, 
все почалося з елементарного ба-
жання якось покращити дозвілля 
своїх дітей. Спрямувати їх у якесь 
позитивне русло. Вони забагато 
часу проводять за комп’ютерами, 
а відпочинок зводиться до віртуаль-
ного спілкування у соціальних ме-
режах. Школа, на жаль, також мало 
сприяє розвитку їх здоров’я. Спорт 
має бути невід’ємною частиною 
життя нашої молоді.

Скільки років треба навчати-
ся, щоб брати участь у змаганнях 
з TREC?

Це все дуже індивідуально, але 
TREC-спорт демократичний і розра-
хований на широкий загал людей. 

TREC поділяється на чотири 
рівні:

Перший рівень — підходить для 
тих, хто принаймні півроку сидить у 
сідлі та вже засвоїв певні навички 
управління конем, тримається на 
стрибках та на різних природних 
перешкодах. Орієнтування стано-
вить 10 км.
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Відкриття нового 
TREC-сезону 

На території фіш-парку 
«Забір’я» 16 — 19 червеня 2016 
року пройшов Чемпіонат України 
з судномодельного спорту в кла-
сах гоночних моделей FSR (гру-
пові гонки). За місяць до цього 
(12 — 15 травня) проходив пер-
ший етап Кубку України. 

Групові гонки спортивних 
судномоделей — це своєрідна 
«Формула-1» на воді, лише піло-
ти знаходяться не в болідах, а 
на спеціальному містку, звідки 
керують катерами за допомогою 
радіопередавачів.

Гонки спортивних судномоде-
лей FSR нагадують гонки справ-
жніх гоночних судів. Вони ведуть-
ся на дистанціях у вигляді овалу 
або букви «М» довжиною 100 м. 
Тривалість гонок — від 8 до 30 хви-

лин. Виграє спортсмен, чий човен 
пройде найбільшу кількість кіл.

Що ж являють собою ці мо-
делі?

Спортивні моделі FSR — це 
зменшені копії своїх прототипів, 
оснащені двигунами внутрішньо-
го згоряння з робочим об’ємом 
3,5; 7,5; 15, 27 і 35 см куб., за-
лежно від категорії. Моделі кож-

ної категорії беруть участь у гонці 
з моделями, що мають такий са-
мий об’єм двигуна.

У гонці беруть участь до 12 
човнів одночасно! Причому кож-
на модель оснащена радіоапара-
турою дистанційного керування.

Організатор змагань — Націо- 
нальна федерація судномоде-
лізму і судномодельного спорту 
України.

У Княжичах існує футбольна 
команда «Княжичі». Ось уже три 
роки поспіль її тренує Сергій Гав-
рилюк. До цього він тренував ди-
тячу футбольну команду села. 

Команда бере участь у пер-
шості Києво-Святошинського 
району. Зараз ФК «Княжичі» 
грає в першій лізі, хоча ще три 
роки тому розпочинала в третій. 
Посіли перше місце, наступно-
го року команда здобула сріб- 
ло — вже друге місце у другій лізі. 
Зараз, після першого кола чем-
піонату Києво-Святошинського 
району, команда посідає друге 
місце. 

Команда також брала участь 
у кубку Києво-Святошинського 
району і дійшла до півфіналу, по-
ступившись володарю кубка — 
команді з Вишневого «Гостинний 
двір». У першості Фастівського 
району поміж десяти команд ви-
бороли друге місце. А в турнірі 
міста Фастова ФК «Княжичі» по-

сів третє місце. 
Ось такий значний поступ 

лише за три роки. Працюючи до 
того з дитячою командою, Сер-
гій Гаврилюк разом зі своїми 
підопічними виходили в облас-
ний фінал з віковою категорією 
гравців 94-95 років народжен-
ня й посіли п’яте місце. Наступ-
ного року з віковою категорією 
96-97 років посіли третє місце. 
Таким чином Сергію вдалося 
виростити кістяк вже дорослої 
зміни. 

На запитання, на якій базі 
тренуються, Сергій розповів, що 
в Княжичах є футбольне поле. 
Нещодавно силами сільради 
його обгородили і зробили пар-
кан. Взимку футболісти трену-
ються в спортзалі Княжицької 
школи. Спортзал маленький, 
тож футболістам можна грати в 
ньому у волейбол. Але для під-
тримання гарної форми в між-
сезоння цього достатньо.

Спорт

Спорт

Чемпіонат «Формула-1» на воді у Забір’ї

Футбол у Княжичах

Другий рівень — для більш під-
готовлених вершників, орієнтуван-
ня — 20 км.

Перший та другий рівні — це ба-
зові знання, без яких, власне, жо-
ден вершник не має права виїхати 
за територію манежу. 

Третій рівень — для досвідчених 
вершників. Орієнтування — 30 км 
на пересічній місцевості зі склад-
ними спусками, підйомами, бездо-
ріжжям. 

Четвертий рівень — професі-
онали проходять орієнтування на 
дистанції 40 км зі складним ланд-
шафтом з ярами, крутими підйома-
ми, бродами, містками, бездоріж-
жям, по пересіченій місцевості. 

Рівень чемпіонату — орієнту-
вання може доходити до 40-50 км. 
З різними фазами, такими як ніч, 
орієнтування по пам’яті, розраху-
нок по карті азимутів та іншими 
видами складного орієнтування. Це 
досить важко, але дуже цікаво.  

Отже, можна зробити висно-
вок, що для TREC важливо не 
лише тримання в сідлі, а також 
розуміння мапи для орієнтуван-
ня?

У нас спортивно-туристична 
дисципліна, а це передбачає до-
сить серйозне вміння орієнтува-
тися на незнайомій місцевості за 
допомогою карти та азимутального 
компасу. Вершник на змаганнях 
мусить подолати певний маршрут, 
зібрати «відмітки» та фінішувати, до 
того ж зробити це зі встановленою 
швидкістю. На вищих рівнях вклю-
чаються нічні фази. Карта має бути 
детальною — 1:25000. 

Наприклад, у Франції продають-
ся спеціалізовані карти для кінних 

туристів. У нас, на жаль, навіть якіс-
них топографічних карт місцевості 
України немає. Тому нам дово-
диться самим їздити, «прочісувати» 
місцевість, записувати всі доріжки 
на GPS-пристрої, а потім зводити 
все це в єдину карту. Отже, компас 
і карта — це обов’язкове приладдя 
для участі в ТRЕС. 

 
Є думка, що це досить травма-

тичний вид спорту?
Це, звісно, не шахи і навіть не 

настільний теніс, але насправді кін-
ний спорт не входить навіть до пер-
шої десятки найтравматичніших 
видів спорту. Звичні для нас футбол 
чи бокс набагато травматичніші. 
Кінний спорт — це, у першу чергу, 
природа та свіже повітря. 

У будь-яку погоду ми 
обов’язково повинні проїхати 
наших коней. Це не просто живі 
тварини, а спортсмени. Тому, як і 
будь-яким спортсменам, їм треба 
тренуватися цілий рік. Діти таким 
чином привчаються до дисциплі-
ни, відповідальності.

Як давно ви займаєтеся кін-
ним спортом? 

Особисто я займаюся більше 
30-ти років! У мене другий розряд з 
конкуру та друга категорія з рисис-
тих випробувань. Рисисті випробу-
вання — це перегони, які раніше 
проводилися на київському іподро-
мі. Але зараз він у такому занепаді, 
що тримається лише завдяки енту-
зіастам. 

Коли я жила три роки на Кубі, то 
брала участь у змаганнях Western 
Trail та у дистанційних пробігах без 
обмеження швидкості на 100 миль 
на арабських конях. А взагалі, коні 
— це хобі, яке інколи займає більше 
часу, ніж професія (посміхається). 

До того ж, я доцент кафедри ан-
глійської філології в одному з вишів. 
Це окрім того, що я приватний під-
приємець та мама трьох дітей! 

Актуальну інформацію про 
кінно-спортивний туризм ТRЕС 
в Україні ви можете побачити 
на сайті Української федерації 
ТРЕК: www.trec.org.ua.
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Підтримка проекту «Підтримка реформи 
місцевого самоврядування в Україні» Бо-
брицького сільського благодійного фонду 
«Розвиток і благоустрій» здійснюється в 
межах програми, що реалізується Інститу-

том громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа і фінансується Євро-
пейським Союзом.
Думки та точки зору в цій публікації відображають позиції виключно її авторів і можуть не 
співпадати з позицією Європейського Союзу, Інституту громадянського суспільства та Фонду 
Східна Європа. 

У мережі facebook створено окрему 
сторінку «Новини від Бобрицької сільської 
ради». Тут ви можете поставити питання 
працівникам сільської ради та отримати 
інформацію про офіційні новини Бобриці. 

***
Розроблено офіційний сайт Бобрицької 

сільської ради — bobrytsya-rada.gov.ua,  
який є  забезпеченням інформаційної від-
критості діяльності Бобрицької сільської 
ради та її виконавчого комітету, а також її 
посадових осіб. 

Створено умови для ефективної вза-
ємодії між органами місцевого самовря-
дування та громадянами на основі вико-
ристання інформаційних та комунікацій-
них технологій.

14 червня 2016 року відбулася поза-
чергова сесія Бобрицької сільської ради 
для погодження фінансування освітлен-
ня вулиць у с. Бобриця. Фінансування 
проектів передбачає співфінансування 
90/10 (90% — районний бюджет, 10% — 
сільський бюджет). Із районного бюджету 
виділяються кошти у вигляді субвенції в 
сумі 1 000 095,00 грн (90% від загальної 
вартості робіт) на 2 проекти: 

«Капітальний ремонт мереж вуличного 
освітлення по вул. Лісова, Садова, Набе-
режна, Шевченка, Леніна, Білогородська, 
Нова в с. Бобриця»; 

«Реконструкція мереж вуличного 
освітлення по вул. Молодіжна, Шкільна в 
с. Бобриця». Роботи планується розпочати 
через тиждень.

Міжнародна допомога
Агентство США з міжнародного роз-

витку (USAID) планує виділити Україні 142 
млн доларів допомоги на підтримку різно-
манітних реформ. 

USAID запланувало допомогу Україні в 
енергетичній сфері, децентралізації та су-
довій реформі. Під час зустрічі з прем'єр-
міністром Володимиром Гройсманом ад-
міністратор USAID Гейл Сміт повідомила, 
що, зокрема, 50 млн доларів будуть виді-
лені на підтримку децентралізації. 

За матеріалами www.tsn.ua

Ефект децентралізації
На Чернігівщині Парафіївська грома-

да об’єднує 18 населених пунктів, а це — 
понад 6 тисяч населення. Загальний бю-

джет після об’єднання збільшився майже 
вшестеро, бо у своєму розпорядженні має 
близько 30 млн гривень. Про це журналіс-
там повідомила Валентина Карепенко, го-
лова Парафіївської селищної ради.

Досвід об’єднання був успішно за-
позичений у Латвії. І наразі ця громада 
є найуспішнішою в області. Наприклад, 
після проведення децентралізації зна-
чно покращилося фінансування освітньої 
сфери. Наразі освітня субвенція стано-
вить більше 5 млн гривень. На дитсадки 
в бюджеті закладено 2,7 млн гривень. 
Крім того, з фонду регіонального розвитку 
громада отримала ще 6 млн грн. Левова 
частка коштів піде на фінансування шкіл 
та дитсадків.

Більше новин про децентралізацію чи-
тайте на сайті: www.decentralization.gov.ua 

новини Сільради

новини децентралізації

Про встановлення ставок 
земельного податку на 2017 рік

офіційно

Керуючись статтями 274, 277 Податко-
вого кодексу України, статтями 26, 69 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії Ради з питань соціально-економічного 
і культурного розвитку та місцевого бюджету, 
управління комунальною власністю, благо- 
устрою та будівництва, житлово-комунального 
господарства, побутового, торгівельного об-
слуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку (протокол № 7 від 22 
червня 2016 р.), Бобрицька сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2017 рік ставки зе-

мельного податку за земельні ділянки в с. 
Бобриця:

1.1. Для сільськогосподарських угідь та 
земель загального користування — 1 відсо-
ток від їх нормативної грошової оцінки.

1.2. За інші земельні ділянки, норматив-
ну грошову оцінку яких проведено — 3 відсо-
тки від їх нормативної грошової оцінки.

1.3. У разі використання сільськогоспо-
дарських угідь не для сільськогосподарських 
потреб (наявність забудови), ставка земель-
ного податку встановлюється в розмірі 3 
відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.

2. Встановити на 2017 рік ставку земель-
ного податку за земельні ділянки, розташо-
вані за межами населеного пункту села Бо-
бриця (в адміністративних межах юрисдикції 
Бобрицької сільської ради), у розмірі 5 відсо-
тків від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по Київській області.

3. Встановити на 2017 рік ставку податку 
за земельні ділянки, які перебувають у по-
стійному користуванні суб’єктів господарю-
вання (крім державної та комунальної форм 
власності), у розмірі 12 відсотків від їх норма-
тивної грошової оцінки.

4. Розмір орендної плати за землю, в 
межах, регламентованих пунктом 288.5 стат-
ті 288 Податкового кодексу України, визна-
чається Бобрицькою сільською радою при 
прийнятті рішення про передачу в оренду 
земельної ділянки.

5. Рішення № 773-31-V 31-ї сесії Бо-
брицької сільської ради VI скликання від 14 
січня 2015 року та затверджене ним Поло-
ження про земельний податок по Бобрицькій 
сільській раді визнати такими, що втратили 
чинність.

6. Це рішення вступає в силу з 01 січня 
2017 року.

7. Контроль за виконанням цього рішен-
ня покласти на постійну комісію ради з пи-
тань соціально-економічного і культурного 
розвитку та місцевого бюджету, управління 
комунальною власністю, благоустрою та бу-
дівництва, житлово-комунального господар-
ства, побутового, торгівельного обслугову-
вання, громадського харчування, транспорту 
і зв’язку (Шеветовська С.О.) та головного бух-
галтера (Солончук І.В.).

Бобрицький сільський голова
О.Г. Король

Якщо Ви хочете підтримати випуск газети та інші проекти фонду «Розвиток та благоустрій», просимо 
Вас зробити внесок на Благодійний фонд «Розвиток та благоустрій». Детальніше про результати роботи 
фонду — на сайті www.bobrytsya.kiev.ua/        
р/р 26003011165273                               
МФО 300023                                           
в ПАТ «Укрсоцбанк» 
Код ЄДРПОУ 38971954                          
вул. Шкільна, 2, с. Бобриця, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08142                 

Організатором цього заходу ви-
ступила Федерація тріатлону Укра-
їни. Співорганізаторами були Бо-
брицька громада, представлена 
благодійним фондом «Розвиток та 
благоустрій». 

Свято порадувало всіх любителів 
спорту і здорового способу життя.  
Для вболівальників та спортсменів 
було організовано Фестиваль вулич-
ної їжі на центральній площі села. 

Усіх присутніх розважали ведучі 
Андрій Оністрат, віце-президент 
Федерації тріатлону України, та Ва-
лентина Хамайко, ведуча телека-
налу «1+1».

стор. 1

Чемпіонат України  
з тріатлонУ 2016

ЦіКАВі фАКТи ПРО ТРіАТЛОн
1. Тріатлон започатковано у 1920-30-х роках 
у Франції як «Гонка витривалих».
Це один з найбільш масових циклічних видів 
спорту в країнах Північної Америки, Європи і 
Південно-Східної Азії.
2. Популярність стартів «Залізна людина» на-
стільки зросла, що збирає лише стартових 
внесків понад 25 млн доларів США щорічно.
3. Популярність тріатлону можна оцінити на-
віть тим, що один лише календар Федерації 
тріатлону США має понад 1800 офіційно за-
реєстрованих стартів!
4. До України тріатлон прийшов лише у 1987 
році. 


